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Prováděcí pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, stanovení příspěvků na 
správu domu a úhradu služeb. 

Způsob určení jejich výše, čerpání a vyúčtování 
 

I. Úvod 
 

SVJ 18-22, SVJ 24-26, SVJ 28-32 a BDHD uzavřely za účelem spolupráce při správě a provozu nemovitého 
majetku dne 5. ledna 2016 v souladu s § 2716 zákona č.89/2012 Sb.- Občanský zákoník Smlouvu o založení 
společnosti (dále jen smlouva). Uzavření smlouvy schválila shromáždění SVJ a členská schůze Bytového družstva  
dne 9.12.2015.  

1. Podle výše uvedené smlouvy postupují při správě domů a pozemků jednotlivá SVJ společně. 
2. Správu domu a pozemku a ostatní správní činnosti vykonává v plném rozsahu správce - Bytové družstvo Karlovy 

Vary – Horní Drahovice, Gagarinova 20, IČO 25216945 dle smlouvy uzavřené dne 28.8.2003 . 
3. Správce se se řídí zákonem , stanovami SVJ a těmito přijatými interními pravidly.  
4. K přijímání a čerpání finančních prostředků na správu a záloh na služby je otevřen u Československé obchodní 

banky účet č. 127 506 236 / 0300 s dispozičním oprávněním správce.  
5. Pojištění majetku a odovědnosti je uzavíráno pojistnou smlouvou s pojišťovnou Kooperativa. 

 

II. Rozpočet  společenství 
 
1. Rozpočet sestavují jednotlivá SVJ společný, podíly na výnosech a nákladech jsou dány Smlouvou . 
2. Příjmem společenství jsou pravidelné příspěvky na správu domu a pozemku hrazené vlastníky, úroky a jiné 

výnosy (čl. X., odst. 1 Stanov). 
3. Výdaje společenství vlastníků jsou náklady na správu domu a pozemku, rozdělené dle zákonných předpisů do 

následujících kategorií: 

 
3.1. Náklady na "vlastní" správu (kromě oprav a údržby), hrazené rovným dílem  

("na byt") 
a) odměny předsedy společenství včetně povinného pojistného na veřejnoprávní pojištění  
b) odměny osob zajišťující administrativní činnosti spojené se správou domu, včetně vedení příslušné 

technické a provozní dokumentace domu (zaměstnanci, pracovníci na dohody o provedení práce) 
c) vedení účetnictví 
d) chod kanceláře společenství, včetně jejího vybavení a kancelářských potřeb 
e) telefonní poplatky, internet 
f) náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, např. počítač včetně softwarového 

vybavení a jeho odpisy 
g) rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby, včetně provedení odečtů z měřidel spotřeby vody a 

zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo a dalších energií 
h) náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku 
i) poštovné 
j) bankovní poplatky 
k) některé správní poplatky 
l) ostatní režijní náklady  

 
3.2. Ostatní náklady, hrazené podle výše spoluvlastnického podílu 

a) pojištění domu a pozemku 
b) daň z nebytových prostorů 

 
3.3. Náklady na opravy a údržbu, hrazené podle výše spoluvlastnického podílu 

a) údržba a opravy společných částí domu a pozemku 

b) údržba a opravy protipožárního zabezpečení domu, včetně hromosvodů 
c) revize a opravy společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, plynu, vody a odvodu 

odpadních vod, tepla a teplé vody včetně radiátorů, vzduchotechniky, výtahů, zařízení pro příjem 
televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení v domě, pokud se v domě 
nacházejí, a dalších technických zařízení domu 

d) opravy, úpravy, rekonstrukce a modernizace v rozsahu podléhajícímu schválení shromážděním 
vlastníků;  

e) předseda společenství jako statutární orgán je oprávněn bez schválení shromážděním rozhodnout o 
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 nabytí movitých věcí, jejichž pořizovací hodnota v souhrnu za kalendářní rok nepřesáhne částku 

20.000 Kč 

 zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková hodnota  nepřesáhne 30.000 Kč 

 nákladech na opravu, modernizaci nebo rekonstrukci, nepřesáhnou-li náklady v jednotlivém případě 

částku 50.000; tento limit neplatí, pokud jde o opravu v souvislosti s havárií nebo o opravu, jejíž 

nutnost plyne z revizní zprávy 

 při zadání opravy, modernizace nebo rekonstrukce v očekávané souhrnné částce do 100. 000 Kč je 

oprávněn předseda nebo jím pověřený správce  oslovit jednoho potenciálního zhotovitele  přímo, bez 

výběrového řízení; v ostatních případech je povinen oslovit nejméně 3 potenciální zhotovitele 

4. Při sestavování návrhu rozpočtu se vychází z předpokládané výše vybraných příspěvků, výše pravidelně se 
opakujících nákladů s přihlédnutím k možnému vývoji cen a DPH a předpokládané výše nákladů na plánované 
opravy, rekonstrukce a modernizace. 

5. Nevyčerpaný příspěvek na náklady v odstavci 3., bod 3.3. se převádí na účet dlouhodobé zálohy na správu. 
6. Příjmy SVJ podle čl. X., odst. 1, písm. b) - g) Stanov budou přednostně použity ke krytí nákladů s těmito příjmy 

souvisejících a zůstatek převeden na účet dlouhodobé zálohy na správu. 
7. Rozpočet SVJ má být až na výjimečné případy vyrovnaný. 
 
 
Pravidla pro nakládání s příjmy, které nejsou příjmy SVJ: 

 
1. Příjmy z nájemného za společné prostory jsou příjmy vlastníků jednotek. Tyto příjmy se rozdělí podle Smlouvy 

o společnosti na jednotlivá SVJ a dále budou rozúčtovány dle spoluvlastnických podílů na vlastníky a 
převedeny jako mimořádný příspěvek na správu na účet dlouhodobé zálohy, pokud shromáždění vlastníků 
nerozhodne jinak..  

2. Penále a úroky z prodlení plynoucí z pronájmu společných prostorů třetím osobám jsou příjmy vlastníků 
jednotek. Tyto příjmy jsou rozúčtovány dle spoluvlastnických podílů na jednotlivé vlastníky a převedeny jako 
mimořádný příspěvek na správu na účet dlouhodobé zálohy, pokud shromáždění vlastníků nerozhodne jinak. 

3. Jiné druhy příjmů nejsou předpokládány. Pokud vzniknou i jiné druhy příjmů, budou považovány automaticky za 
příjmy vlastníků a bude postupováno podle bodu 2.  

4. Veškeré příjmy vlastníků z majetku, který spravuje SVJ,  podléhají dani z příjmu vlastníků. 

 

III. Příspěvky na správu domu a pozemku 
Pravidla jejich předepisování vlastníkům, čerpání a způsoby vypořádání     

 
Vlastníci přispívají na správu domu a pozemku měsíčními zálohovými platbami na základě  písemného předpisu. 
 
 Položky předpisu plateb:  
 
Dlouhodobá záloha na opravy a technické zhodnocení společných částí domu "Fond oprav"  

- předepisuje se podle spoluvlastnického podílu pevnou částkou na m
2
 obytné plochy, tuto částku schvaluje 

společenství 

- slouží k úhradě nákladů na opravy a údržbu, kap.II., odst.3.3. 
- dlouhodobá záloha se s každým členem vyúčtuje v minimálním členění na náklady na opravy a na výdaje na 

modernizace a rekonstrukce společných částí  
- na konci roku se vyúčtuje oproti skutečně vynaloženým nákladům a zůstatek se převede na účet dlouhodobých 

záloh, pokud shromáždění nerozhodne jinak 
- dlouhodobá záloha  je přednostně používána k čerpání prostředků k opravám a udržování objektu, k  jeho 

technickému zhodnocení většího rozsahu v souladu se shromážděním schváleným rozpočtem na příslušný 

kalendářní rok 

- v  případě potřeby může shromáždění vlastníků rozhodnout na návrh předsedy o jednorázovém mimořádném 

příspěvku na opravy a údržbu 

"Správa"      
- předepisuje se na každou bytovou jednotku stejnou částkou  
- slouží k úhradě nákladů na tzv. vlastní správu podle kap.II., odst.3.1. 
- na konci roku se vyúčtuje oproti skutečně vynaloženým nákladům, přeplatky i nedoplatky se vypořádají s 

vlastníky 
 

"Pojistné domu " 
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- předepisuje se podle spoluvlastnického podílu na základě částky dané pojistnou smlouvou s pojišťovnou 
Kooperativa 

- pojistné je placeno společně, podíly na jednotlivá SVJ se rozpočítají podle výše smlouvy 
- na konci roku se vyúčtuje oproti skutečně vynaloženým nákladům a přeplatky i nedoplatky vypořádají s 

vlastníky 
 

"Daň z NBP" 
- předepisuje se podle spoluvlastnického podílu na základě Přiznání k dani z nemovitých věcí 
- každé SVJ má podáno své samostatné přiznání 
- na konci roku se vyúčtuje oproti skutečně vynaloženým nákladům,  přeplatky i nedoplatky se vypořádají s 

vlastníky     
 
Příspěvky na správu garáží: 
a. Vlastníci garáží jsou členy SVJ, ve kterém je garáž umístěna 
b. V rozpisu plateb za garáže jsou položky  

- dlouhodobá záloha na opravy (Fond oprav) 
- pojištění 
- správa 

c. Tyto příspěvky jsou odvozeny z odpovídajících položek správy bytů a schvaluje je shromáždění 
d. Příspěvky jsou paušální,  nevyúčtovávají se a nevypořádávají se s vlastníky. Převádějí se účetně jako zdroj 

do příslušných účtů   
e. Příspěvek  platí vlastníci garáží  ročně v září příslušného roku. 

 
 

IV. Zálohy na úhradu služeb spojených s užíváním jednotky 
       Pravidla jejich předepisování vlastníkům a způsoby vypořádání 

Zálohy na služby platí vlastníci měsíčně do 15. kalendářního dne daného měsíce na základě  písemného předpisu 
 
Položky předpisu plateb: 
 
"Úklid "   

- výše zálohy se stanoví podle skutečně vynaložených nákladů v předchozím období rozpočítaných na jednu 
bytovou jednotku 

- slouží k úhradě nákladů na úklid společných prostorů (běžný úklid, mytí oken ve společných prostorech, úklid a 
zimní údržba chodníků a prostorů okolo kontejnerů na domovní odpad...) 

- na konci roku se záloha vyúčtuje oproti skutečně vynaloženým nákladům, přeplatky i nedoplatky se vypořádají 
s vlastníky 

 
"Provoz výtahů"  (předepsané revize mimo oprav, které se hradí z dlouhodobé zálohy)  

- výše zálohy se stanoví podle skutečně vynaložených nákladů v předchozím období rozpočítaných na jednu 
bytovou jednotku 

- náklady jsou sledovány pro každý vchod (výtah) samostatně 
- na konci roku se záloha vyúčtuje oproti skutečně vynaloženým nákladům, přeplatky i nedoplatky se vypořádají 

s vlastníky 
 
"Odpad" 

- výše zálohy se stanoví podle skutečně vynaložených nákladů v předchozím období rozpočítaných na jednu 
osobu 

- slouží k úhradě odvozu domovního odpadu  
- na konci roku se záloha vyúčtuje oproti skutečně vynaloženým nákladům, přeplatky i nedoplatky se vypořádají 

s vlastníky 
 

"Společná elektřina"  
- výše zálohy se stanoví podle skutečně vynaložených nákladů na elektrickou 

energii spotřebovanou ve společných prostorech v předchozím období rozpočítaných na jednu osobu 
- spotřeba elektrické energie je sledována pro každý vchod samostatně  
- na konci roku se záloha vyúčtuje oproti skutečně vynaloženým nákladům, přeplatky i nedoplatky se vypořádají 

s vlastníky 
 

položky "Teplo", "Teplá voda", "Studená voda": 
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- výše záloh se stanoví na základě nákladů jednotlivých jednotek za předchozí období s přihlédnutím k 
případným změnám ceny dodavatele 

- odečty vodoměrů a měřidel spotřeby tepla a rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody 
pro dům provádí externí firma podle metodiky dané vyhláškou MMR ČR (v době schválení těchto pravidel 
Vyhláška MMR ČR č. 269/2015 Sb.) 

- na konci roku se zálohy vyúčtují oproti vypočítaným nákladům, přeplatky i nedoplatky se vypořádají s vlastníky 
 

 

V. Ostatní ustanovení 
 

1. Kritéria pro rozúčtování lze měnit pouze se souhlasem shromáždění vlastníků.  
2. V případě sledování nákladů podle počtu osob se používá zjištěný počet osob, které byt skutečně užívají.  

a. Vlastník bytu je povinen podle stanov SVJ (i zákona) nahlásit počet osob, jež v bytě bydlí po dobu 
činící v souhrnu nejméně 2 měsíce v jednom kalendářním roce. Jedná se i o nájemníky.  

b. Vlastník je povinen do jednoho měsíce nahlásit změny týkající se počtu osob. Změna se promítne 
do rozpisu zálohy na službu v následujícím měsíci po nahlášení změny. 

c. Nesplní-li vlastník povinnosti z bodů 2.a. a 2.b., bude uvažováno pro potřebu rozúčtování nákladů, 
že byt užívá 5 dospělých osob. 

d. Správce organizuje aktualizaci počtu osob v bytě v předstihu před změnou záloh 
e. Není-li byt celoročně užíván, počítá se 1 osoba. 

3. Vyúčtování záloh na ty položky předpisu, které budou vypořádány s vlastníky, provádí správce. Do 
vyúčtování jsou zahrnuty též přeplatky a nedoplatky z měsíčních plateb. Žádný zůstatek se nepřevádí do 
příštích období, přeplatky se vrací vlastníkovi, nedoplatek je mu předepsán k úhradě. 

4. Vyúčtování je doručeno vlastníkům nejpozději 30.4. následujícího roku. 
5. Pokud nedojde k nedoplatku z vyúčtování a nepředpokládá se zvýšený náklad na jednotlivé položky, 

zůstává v platnosti předpis plateb za minulé období. 
6. Je-li třeba zálohy upravit, předpisy na příští období stanoví správce a projedná je s předsedou SVJ. 
7. Distribuci nového předpisu záloh provádí správce předáním do schránky patřící k bytové jednotce nebo 

dopisem na adresu vlastníka nebo po dohodě elektronicky. 
8. Správce je povinen změny distribuovat tak, aby byly do schránek předány nejpozději měsíc  před splatností 

nově stanovené výše zálohy.  
9. Případná základní změna záloh se provádí k 1.červnu.  
10. O změnách mimo termín stanovený v bodě 9. rozhoduje předseda společenství při dodržení bodu 8 těchto 

pravidel. 
11. Splatnost měsíčních příspěvků a záloh je v souladu se stanovami stanovena na 15. den kalendářního 

měsíce. 
12. Splatnost přeplatků a nedoplatků z ročního vyúčtování jsou čtyři měsíce od obdržení vyúčtování. 
13. V případě prodlení s platbami pod body 11. a 12. budou použity sankce dle čl. VI., odst. 3., písm. e) Stanov 

společenství. 
 
 
 
 
 
 
 

Schváleno shromážděním vlastníků dne ……………………………………….. 

 (viz zápis z jednání a usnesení) 

 

 

 

 

 


